200 års Danmarkshistorie
1648
Christian IV (1577-1648) døde 28.februar på Rosenborg Slot, men han blev først begravet 18.
november og sønnen Frederik III (1609-1670) blev som ny konge kronet den 23 november.
Frederik III grundlagde Det Kongelige Bibliotek og flyttede 1652 på loftet af Trinitatis Kirke for så i
1673, at flyttede ind i en nybygget biblioteksbygning af Albertus Mathiesen (før 1635-1668).
Bygningen udgør nu visse af Rigsarkivets lokaliteter på adressen Rigsdagsgården 9.
1649
Ny-København – området mellem den gamle by og Kastellet – var bebygget usystematisk og Frederik
III stadfæstede den omfattende byplan som Axel Urup (1601-1671) udfærdigede for hele området.
Som en følge af svenskekrigen forenkledes planen i 1662 af den hollandske ingeniør, Henrik Rüse
(1624-1679).
1650
En fortsættelse af Christian IVs arbejder var bl.a. anlæggelsen af Gothersgade langs den da nedlagte
Østervold.
1651
En pest hærgede København.
1654
En tredjedel eller omtrent 8.500 københavnere døde af pest, deriblandt lægen Ole Worm (15881654), som modsat sine kolleger valgte at blive i byen.
1658
Karl X Gustav af Sverige angreb byen 1658-1659 og havde i Brønshøj slået lejr med omtrent 10.000
soldater.
Frederik III (1609-1670) gav borgerne privilegier, som på mange måder sidestillede dem med adelen.
Den 16. december midt under den svenske belejring sprang krudttårnet ved Nyboder i luften. Mange
mennesker blev kvæstet eller dræbt og et stort antal huse gik til grunde eller beskadigedes.

Kristian Zahrtmann
Studenterne drager ud til Københavns forsvar under Frederik III, 1658
1888 – Hirschsprungske Samling – public domain

1659
De svenske tropper blev slået tilbage natten mellem 10. og 11.februar og episoden er i eftertiden
blevet kaldt Stormen på København. På spørgsmålet om hvorvidt Frederik III under de herskende
krigsforhold skulle blive i København eller ej, tilskrives han svaret “Jeg vil dø i min rede“. Stormgade
har navn efter svenskernes angreb.
Et borgerråd på 32 mænd blev valgt og afløstes først i 1840 af Borgerrepræsentationen, som en følge
af ændringen af Københavns forfatning.
1661
Med københavnernes støtte lod Frederik III (1609-1670) sig udråbe som enevældskonge. Adelen
mistede mange privilegier og ligestilledes på visse områder med borgerne.
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1662
Frem til 1664 ombygges Sankt Anne Skanse til Citadellet Frederikshavn; i dag blot Kastellet. Det var
den hollandske ingeniør Henrik Rüse (1624-1679) som forestod anlæggelsen, der var en direkte
konsekvens af svenskekrigene. Han forenklede også Axel Urups byplan fra 1648, der ville have taget
generationer at have gennemført bl.a. med vidtstrakte kanalanlæg.
Som en konsekvens af Rüses plan opstod Ny-København med Borgergade, Adelgade, Store
Kongensgade og Bredgade (dengang Norgesgade) parallelt med hinanden og vinkelret på
Gothersgade, der opstod ved nedlægningen af Øster Vold, som til gengæld genopstod hvor nu Øster
Voldgade ligger. Med dette projekt fandt Ny-København således sin egentlige begyndelse.
Frederiksholms-kvarteret (mellem Slotsholmen og Vester Voldgade) opstod også i dette og de
følgende år, da man via både opfyldning og dræning lagde grundlaget for gader som Løngangsstræde,
Ny Vestergade, Ny Kongensgade m.fl. Området var i mange år kendt som
Kalleboderne/Kalveboderne.
1663
Kong Christian IV´s datter Leonora Christina (1621-1698) blev fængslet og sad som fange i Blåtårn på
Københavns Slot (nedrevet men ruinerne kan beses under Christiansborg). i næsten 22 år. Anklagen
var højforræderi i forbindelse med, at hendes mand Corfitz Ulfeldt (1606-1664) bl.a. havde støttet
svenskerne under invasionen af Danmark i 1657. Leonora Christina havde forsøgt at inddrive en
gammel gæld i London, hvad der kom Frederik III (1609-1670) for øre og han fik hende arresteret og
sejlet til København. Da Ulfeldt var uden for rækkevidde måtte hun altså bøde for mandens
handlinger, men en gammel konflikt mellem hende og dronning Sophie Amalie (1628-1685) var
medvirkende til, at fængselsopholdet først ophørte da dronningen døde.
Under sit fangenskab begyndte hun fra 1673 at nedfælde oplevelserne fra fængslet, der blev til
skriftet Jammersminde. Det var en erindring til hendes børn, men det forsvandt og blev først
offentliggjort i 1867 af bibliotekaren og litteraturhistorikeren Sophus Birket-Smith (1838-1919) efter,
at have været opbevaret af Leonora Christinas østrigske efterkommere.
1665
Kongeloven indførtes – verdens eneste nedskrevne enevældige grundlov; i øvrigt forfattet af Peder
Schumacher (1635-1699), der senere adledes som Griffenfeld.
Frederik den III underskrev Kongeloven, hvori det blev fastslået, at kongen var “det ypperste og
højeste hovede her på jorden“.
1669
Kongens Nytorv blev anlagt som en erstatning for den ujævne Hallandsås.
1670
Den 9. februar døde Frederik III og sønnen Christian V (1646-1699) efterfulgte ham som konge.
1671
Udgravningen af Nyhavn blev påbegyndt.
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1672
Opførelsen af Charlottenborg blev påbegyndt og stod færdig i 1683.
1673
Fra loftet af Trinitatis Kirke flyttede det i 1648 grundlagte Kongelige Bibliotek ind i en nybygget
biblioteksbygning, hvis arkitekt var Albertus Mathiesen (før 1635-1668). Arbejdet blev fuldført af
Thomas Walgensteen (????) Bygningen ligger overfor Folketingets hovedtrappe og udgør visse af
Rigsarkivets lokaliteter på adressen Rigsdagsgården 9.
1674
Christianshavn blev frataget sine købstadsrettigheder, der var blevet givet i 1639.
Historikeren Peder Resen (1625-1688) udgav sit første kort over København.
1676
Den magtfulde rigskansler Peder Schumacher Griffenfeld (1635-1699) arresteredes for højforræderi
på Københavns Slot. Han førtes til Tøjhushavnen (i dag Bibliotekshaven), hvorfra han blev sejlet til
Kastellet. Han blev dødsdømt men benådedes på skafottet og forvistes til Norge, hvor han døde.
1677
Løngangsstræde opstod efter tilkastningen af den gamle møllegrav.
1680
Hovedvagten blev opført tæt ved den nuværende Hovedvagtsgade og blev først nedrevet i 1874.
Med 36 større skibe, 41 mindre og en samlet slagkraft på i alt 2.325 kanoner var flådens base på
Bremerholmen efterhånden blevet trang og en skibsbrand i den udtjente havn fik Admiralitetet op af
stolene samme år. Den gamle Krabbeløkke Havn var med tiden blevet landfast med Bremerholmen
og byen og man undersøgte og fandt en ny placering, der med tiden blev til de fem øer, som vi i dag
kender som Holmen. I juni 1680 blev Christian V meddelt resultaterne af undersøgelserne og februar
1681 godkendte han det store opfyldningsarbejde.
1681
Nyhavn 9 blev opført. Det er i dag Nyhavns ældste hus.
Frederiksholms-kvarteret blev grundlagt dette år og blev i mange år omtalt som
Kalleboderne/Kalveboderne. Området blev opfyldt omkring de ganske små holme og nye gader blev
anlagt. Det nuværende Nationalmuseet har til huse i kvarteret.
Stormbroen der er blandt de tre broer, som forbinder Frederiksholms-kvarteret med Slotsholmen
blev sammen med Stormgade anlagt i 1681. Både bro og gade er opkaldt efter svenskernes storm på
København i natten mellem 10. og 11.februar 1659, hvor begivenhederne netop dér var
koncentreret.
På foranledning af politimester Ole Rømer (1644-1710) opsattes 500 tranlygter rundt omkring i
København, hvorved den første egentlige gadebelysning var en realitet.
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1683
Charlottenborg blev færdigbygget efter 11 års byggeri.

Charlottenborg
Postkort nr.3642 udgivet af C. St – ca.1909

Niels Juels Palæ (siden 1930 hjemsted for den franske ambassade) stod opført på Kongens Nytorv i
1683. Bygherren var søhelten Niels Juel (1629-1697), der til sin død boede i palæet.
Postkort fra ca.1910
5 / 25

1685
Kort tid efter at dronning Sophie Amalie (1628-1685) var død blev hendes ærkefjende Leonora
Christina (1621-1698) løsladt fra sit 22 år lange fangenskab i Blåtårn på Københavns Slot (nedrevet
men ruinerne kan beses under Christiansborg). Hun flyttede for en kort stund til Husum uden for
København og bosatte sig derefter i Birgittinerordenens kloster (nedrevet; men ruinerne kan
beses) ved siden af Maribo Domkirke.
14.og 15.november brændte 40 gårde i Badstuestræde, Vimmelskaftet samt Endeløsstræde
(eksisterer ikke længere) og som følge heraf anlagdes Nygade i 1691.
Mange hugenotter flygtede fra Frankrig og en del nåede Danmark i håbet om frit at kunne udøve
religionen. Dronning Charlotte Amalie (1650-1714) – der var gift med Christian V (1646-1699) – var
selv reformert og dette år fik alle huguenotter tilladelse til, at dyrke deres tro.
1688
Rytterstatuen af Christian V blev rejst på Kongens Nytorv, ligesom den rundt om statuen liggende
Krinsen blev anlagt.
Botanisk Have blev anlagt bag Charlottenborg og flyttede i årene 1871-1874 til sit nuværende sted
mellem Øster Voldgade og Øster Farimagsgade.

1689
Alle grunde har været matrikuleret siden 1689 og ligeledes været nummererede fortløbende i alle 12
kvarterer indenfor voldene. Matrikelnumrene fra 1806 er stadig gældende, men forekommer litreret
idet nogle matrikler enten er adskilt eller sammenlagt. I 1859 gik over til at benytte gadenumre efter
en forordning af 26.oktober s. å. En eneste undtagelse er dog: Nyboder!
I Gothersgade blev Reformert Kirke indviet i 1689 og blev opført på en af kong Christian V skænket
grund. Dronningen, Charlotte Amalie (1650-1714), var selv reformert og derfor lod kongen de
reformerte flygtninge – der kom hertil i 1668 – frit udøve deres religion. Kirken nedbrændte under
bybranden 1728, men stod allerede i 1731 genopbygget i sin oprindelige form.
Ved det nuværende Sankt Annæ Plads brændte lystslottet Sophie Amalienborg den 19.april under en
teaterforestilling, hvor hovedsagelig børn var blandt de omkomne. Højesteretsdommer Jørgen Elers
(1647-1692) mistede sine to børn under branden og blev dermed barnløs. Han testamenterede sin
formue til opførelsen af et kollegium, der efter enkens død blev virkeliggjort i 1700 og indviet som
Elers Kollegium i 1705. Kollegiet ligger på adressen Store Kannikestræde 9.
1690
Fra Rysensteens Bastion til Kalvebod Bastion (Christianshavn) byggedes den første Langebro, der
udelukkende var til brug for militæret.
1691
Nygade anlagdes som følge af branden i 1685.

6 / 25

1696
Vor Frelser Kirke indviedes den 19.april.
1700
Ca.60.000 indbyggere i det København som lå indenfor de gamle volde.
Byen forsøgtes bombarderet af en flåde sammensat af England, Holland og Sverige, men skete uden
store ødelæggelser. Angrebet var som et led i Store Nordiske Krig.
1702
Ludvig Holberg (1684-1754) besøgte København for første gang og det var da en by med mange
bindingsværkshuse. Trods mange påtænkte reguleringer af gadenettet – både efter bybrandene i
1728 samt 1795 og bombardementet i 1807 – har det indre København stadig en gadeføring, der er
meget lig Holbergs tid.
At København så ikke fik sine ønskede reguleringer skyldtes ofte økonomiske hensyn. På Holbergs tid
var der kun få brostensbelagte gader, hvilket undertiden gav store problemer for såvel gående som
kørende.
1707
På Universitetet oprettedes teologisk embedseksamen.
1708
Østerport blev flyttet fra Kongens Nytorv til en position lidt nord for Nyboder.
1709
Holmens Kirke fik dette år tilbygget gravkapellet efter tegninger af stadsbygmester Johan Conrad
Ernst (1666-1750), hvor bl.a. søheltene Niels Juel og Tordenskjold nu ligger begravet.
1711
En pest rasede fra april 1711 til februar 1712 og tog livet af omtrent 22.000 københavnere, hvilket var
omtrent en tredjedel af befolkningen.
1716
Under sit besøg i København red zar Peter den Store (1672-1725) den 2.oktober op i Rundetårn.
1717
Ludvig Holberg (1684-1754) udnævntes til professor.
1722
Holberg åbnede sit teater i Lille Grønnegade, hvor hans Den Politiske Kandestøber fik premiere.
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1728
Om aftenen den 20.oktober brød ilden løs i i et hus på hjørnet af Lille Sct. Clemensstræde
(nuværende Frederiksberggade) og Vestervold. På grund af en stærk vind førtes ilden mod de
nærmeste huse og snart stod store dele af byen i flammer, men først den 23.oktober blev ilden
standset. 2/5 af byen var nedbrændt og 1670 af byens godt 4100 huse blev lagt i aske.
Derudover ramtes også Vor Frue Kirke, Trinitatis Kirke, Helligåndskirken, Reformerte Kirke, Rådhuset
m.fl. Branden gjorde omtrent 4.000 familier husvilde og mange måtte sove under åben himmel i bl.a.
Kongens Have.
Et sted begrænsedes ilden af en snarrådig klædehandlerenke, Elisabeth Petersen, der fik overtalt
brandmænd og matroser til at brede et sejldug over nr. 29 på Amagertorv (Det Petersenske
Jomfrukloster), hvorefter de overdængede det med vand, hvilket medførte at det øvrige Amagertorvs
ejendomme undgik flammer.
Som det i dårlige tider er historisk uvane måtte også jøderne her tage ansvar: Syv jøder blev anholdt
for at have forårsaget branden, men da den egentlige årsag kom frem blev de efterfølgende løsladt.
Et uddrag af kirkebogen 1682-1814 fra Utterslev sogn, Lolland Nørre Herred, Maribo Amt viser, at
også egne langt fra København havde fået nyhederne fra hovedstaden:”Den 20 October begyndte den
jammerlige Ildebrand i K.havn, hvoraf Vejsenhus, mange Kirker og det meste af Byen blev Brendt“.
Efter branden blev der kort tid efter nedsat en reguleringskommission, som fastlagde retningslinjer
for genopførelsen af byen, men af økonomiske grunde samt generel materialemangel måtte man
hurtigt slække på kravene og en del bindingsværkshuse blev herefter opført. En udførlig redegørelse
af branden kan læses i Historiske Meddelelser om København 1972.
1729
På foranledning af kong Frederik IV (1671-1730) nedsattes 19.marts en bygningskommission, på hvis
vegne overlandbygmester Johan Cornelius Kriger (1683-1755) udgav et lille hæfte med titlen
Beregninger og Tegninger til tre forskellige grundmurede Bygninger, der foreskrev gavlkvisthuse med
en enkel facadeopbygning (se bl.a. Gråbrødretorv, Nybrogade og Nyhavn).
Desuden sattes etagestandarden for disse huse med enten tre eller fire etager, hvormed man fik gjort
op med de tidligere små enfamilieshuse. Tilligemed skulle alle nybyggede huse mod gaden være
grundmuret; dog måtte baghuse fortsat være i bindingsværk (fra 2.maj 1729).
De nye betingelser gav sidegevinster i form af ensartethed samt en forebyggende hindring af
brandfare og i alt 239 bag- og sidehuse blev opført i bindingsværk. Da alle disse tiltag ikke gav skub i
byggeriet af forhuse, måtte man allerede i 1731 ophæve kravet om grundmurede huse til gaden,
hvilket da satte skub i udviklingen af byen.
At også Kjøbenhavns Brandforsikring så dagens lys i 1731 bevirkede, at udlån til nybyggeri netop
fremmede byggelysten og allerede i 1737 kunne man genindføre kravet om, at huse til gaden
atter skulle være i grundmur.
1731
Københavns Slot blev nedrevet frem til 1732. Herefter kunne opbygningen begynde til det første
Christiansborg, der blev taget i brug i 1740. En rest af Københavns Slot kan ses under tårnet på det
nuværende Christiansborg.
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Kjøbenhavns Brandforsikring grundlagdes og bevirkede at udlån til nybyggeriet efter bybranden
fremmede byggelysten. Effekten var at man allerede i 1737 kunne genindføre kravet om, at huse til
gaden igen skulle være i grundmur.
1733
Det første Christiansborg blev påbegyndt under ledelse af Elias David Häusser (1687-1745) og stod
opført i 1740.

Johan Herman Thiele: Christiansborg
Kobberstik fra 1735-1750 – Statens Museum for Kunst, www.SMK.dk – public domain
1735
Foranlediget af tømmerhandleren og skibsrederen Andreas Bjørn (1703-1750) begyndte
inddæmningen af et område ved Christianshavn, der fik navnet Bjørnsholm. Her anlagde Bjørn både
kølhalingsplads (hvor beskadigede skibe kunne repareres) samt et skibsværft, der både
byggede krigsskibe og handelsskibe. Området udgøres nu om dage af Wilders Plads, Krøyers Plads og
Grønlandske Handels Plads.
1736
På Universitetet oprettedes juridisk embedseksamen.
En statusopgørelse over opførte huse efter bybranden i 1728 viste, at kun (!) 538 forhuse var opført i
den ønskede grundmur, mens ikke mindre end 441 forhuse stod opført i bindingsværk. I 1737
genindførtes kravet om, at nybyggede huse til gaden igen skulle opføres i grundmur.
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1740
Christian VI (1699-1746) tog 26.november det første Christiansborg i brug – som langtfra var
færdigindrettet; ind flyttede også den store kongelige hofstab, der ved branden i 1794 blev opgjort til
omtrent 1000 personer.
Det første Christiansborg nedbrændte i 1794 og bevaret er kun Zahlkammerbygningen,
ridebaneanlægget samt kirkeløngangsbygningen mellem det nuværende Christiansborg og
Slotskirken.
1748
Komediehuset (der i 1770 blev til Den kongelige danske Skueplads) opførtes med Nicolai Eigtved
(1701-1754) som arkitekt. Denne teaterbygning blev i 1874 afløst af det nuværende kongelige teater.

Eigtveds teaterbygning blev nedrevet i 1872
Postkort nr.6 udgivet af Alex.Vincents Forlag – ca.1920
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Eigtveds Pakhus på adressen Strandgade 25 blev opført i årene 1748-1750 under ledelse af
ovennævnte arkitekt Nicolai Eigtved.
Det Almindelige Handelskompagni oprettedes og fik i 1766-1767 opført det store pakhus, der i dag
kaldes Nordatlantens Brygge. Kompagniet gik allerede fallit i 1774 (se også 2003).
1749
Det oldenborgske kongehus fejrede sit 300 års jubilæum og fejrede dette med planlæggelsen af en ny
bydel – Frederiksstaden. Nicolai Eigtved (1701-1754) blev betroet opgaven at tegne en anlægsplan,
som tog udgangspunkt i et ottekantet Amalienborg med Frederiksgade og Amaliegade som bydelens
akser. Endvidere beroede planen på flugtende facader.
Eigtved tegnede endvidere selv facader til mange borgerhuse i Amaliegade, ligesom han fik opført
Frederiks Hospital mellem Amaliegade og Bredgade. Han døde imidlertid i 1754 så det blev
generalbygmester Lauritz de Thura (1706-1759), der førte opsyn med byggeriet i Frederiksstaden.
Berlingske Tidende udkom for første gang.
1750
Omkring 1750 blev dørhammeren i højere grad afløst af klokketræk, af hvilke mange stadig kan ses
rundt omkring i byen.
1754
Kunstakademiet blev grundlagt.
Christianskirken på Christianshavn blev bygget i årene 1754-1759 efter tegninger af arkitekten Nicolai
Eigtved (1701-1754). Oprindelig hed den Frederiks Tyske Kirke, men blev omdøbt til det nuværende
navn i 1901.
Den 28. januar døde Ludvig Holberg i København.
1756
Højrekørsel indførtes i København.
1757
Frederiks Hospital blev opført som en firfløjet kompleks til både Bredgade (nr.68) og Amaliegade
(nr.29). Hospitalet var under opførelse fra 1752 med Nicolai Eigtved (1701-1754) som arkitekt.
Frederiks Hospital lukkede i 1910 da Rigshospitalet stod færdigt, men godt 10 år senere åbnedes
bygningerne som rammen for Kunstindustrimuseet – nu DesignMuseum Danmark.
1762
I 1762 blev der udskrevet en ekstraskat, hvor man samtidigt udarbejdede mandtal over Københavns
beboere.
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1763
Opførelsen af Sølvgades Kaserne (nu DSBs hovedkvarter) påbegyndtes på Sankt Annæ kirkegårds
grund og blev fuldført 1771. Hidtil havde soldaterne været indkvarteret privat (såkaldt borgerleje) – i
øvrigt til gene for mange borgere.
1765
Nicholas-Henri Jardin (1720-1799) begyndte opførelsen af Sølvgades Kaserne (i dag hovedkvarter for
DSB, der rykkede ind i 1927). Kasernen stod færdig i 1771.
1766
Da kong Frederik V (1723-1766) døde blot 42 år gammel blev tronen overtaget af sønnen Christian VII
(1749-1808), der på grund af sin skizofreni og utilregnelighed i eftertiden omtales som “den sindssyge
konge”.
1767
På en udlandsrejse mødte kong Christian VII (1749-1808) i 1767 stadslægen J. F. Struensee (17371772), der slog følge med kongen og med denne hjem i 1768.
1768
J. F. Struensee udnævntes til kongens livlæge.
1769
Ca. 93.000 indbyggere i København.
1771
J. F. Struensee tog magten og opløste Statsrådet og udnævnte herefter sig selv til greve og
gehejmekabinetsminister. Det gik snart stærkt med at ændre det Danmark, der langt fra var moden
til Struensees idérigdom og omtrent 2000 såkaldte kabinetsordrer blev udstedt indtil anholdelsen
af ham i januar 1772.
I lyset af kongens tiltagende sindssyge var det ikke svært for Struensee, at få dennes underskrifter til
sine kabinetsordrer, der bl.a. indeholdt dekreter om, at husejerne påmalede deres huse med
matrikelnumre, at man vederlagsfrit kunne få undervisning på Kunstakademiet samt offentlig adgang
til Kongens Have.
Struensee var i høj grad præget af oplysningstidens tanker om pressefrihed, uddannelse, afskaffelse
af tortur m.v., men Danmark var endnu ikke parat til disse for sin tid meget progressive skridt.
Som den første af Københavns gader blev Østergade flisebelagt i 1771.
1772
J. F. Struensee blev sammen med sin medsammensvorne, grev Enevold Brandt (1738-1772),
arresteret i januar 1772 efter at have været til maskebal i Hofteatret på Christiansborg. Bag
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arrestationen stod Ove Høegh-Guldberg (1731-1808), enkedronningen Juliane Marie (1729-1796)
samt dennes søn, arveprins Frederik (1753-1805).
Struensees mange kabinetsordrer og det efterhånden åbenlyse forhold til dronning Caroline Mathilde
skaffede ham mange fjender og anklagen om majestætsfornærmelse lød ikke overraskende.
Struensee havde dels stået i forhold til dronning Caroline Mathilde og dels udstedt kabinetsordrer
uden kongens underskift.
Enevold Brandt var bl.a. anklaget for ved flere lejligheder, at have pryglet den stakkels konge.
Struensee og Brandt sad derefter fængslet i Kastellet, hvorfra de den 28.april blev ført til henrettelse
på Øster Fælled (omtrent hvor Parken ligger i dag). Tusinder af mennesker var samlet til dette
nærmest middelalderlige skue og kunne se på at begge dødsdømte først fik hugget højre hånd af og
derefter halshugget.
Efter dette blev ligene parteret og sat på hjul og stejle, hvorimod hovederne og hænderne blev sat på
stager. På Vesterbro hvor Amerikavej omtrent nu ligger blev resterne af Struensee hængt op på en
galgebakke.
Caroline Mathilde blev – samtidig med
Struensee og Brandt – arresteret og
sendt til Kronborg, hvorfra hun blev
sendt videre til Tyskland i byen Celle
nær Hannover. Ægteskabet med kongen
blev ophævet og hun tilstod sit forhold
til Struensee. Præmisserne for
ophævelsen af ægteskabet var, at hun
aldrig igen måtte se sine børn. Hun
døde i 1775 under en epidemi af
skarlagensfeber i Celle, Tyskland.

Jens Juel:
Caroline Mathilde, Christian VII’s
dronning
1769 – Statens Museum for Kunst,
www.smk.dk
Efter Struensees fald blev Statsrådet genindført og Ove Høegh-Guldberg (1731-1808) udnævntes til
geheimekabinetssekretær.
1774
Grønlandske Handel oprettedes og blev i 1781 til Kongelige Grønlandske Handel. Monopolet på
handel med Grønland blev først ophævet i 1950.
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1777
Efter at have ligger i Kvæsthusgade siden 1688 flyttede Kvæsthuset i 1777 til Søkvæsthuset i
ejendommen Overgaden 58a-b/ Bådsmandsstræde 19 på Christianshavn. Kvæsthus er et ældre ord
for sygehus.
1780
Harsdorffs Hus blev opført (Kongens Nytorv 3-5) af arkitekten C. F. Harsdorff (1735-1799).
1782
En reberbane blev anlagt på arealet Grønland langs Store Kongensgade.
1783
En husarkaserne opførtes ved reberbanen langs Store Kongensgade og blev nedrevet i 1905.
1784
Høegh-Guldberg afsattes ved et paladskup, hvorefter kronprins Frederik selv overtog magten.
Kronprinsen udnævnte herefter Andreas Peter Bernstorff (1735-1797) til udenrigsminister.
1786
Den senere Christian VIII (1786-1848) blev født den 18.september.
1793
Den flere dage lange såkaldte Posthusfejde tog sin begyndelse på Købmagergade foran nr.33 den
2.februar, hvor en student tilsyneladende var kommet til at støde ind i en løjtnant. Dette medførte et
større håndgemæng som fortsatte i selve postgården, hvorefter studenten løb sin vej.
Løjtnanten fik tilkaldt politiet, der siden blev forstærket med soldater og sammen foretog de en
arrestation af en tilfældig student, der fik de forsamlede studenter og borgere til at gå amok.
En stor folkemængde forsamledes foran det daværende rådhus på Nytorv og forlangte den sagesløse
student udleveret. Politimesteren indså farligheden af denne vilkårlige anholdelse og udleverede
derefter studenten. De to ophavsmænd til denne fejde fik efterfølgende hver en bøde.
Det Kongelige Bibliotek åbnede dørene for offentligheden, hvilke skete på foranledning af
overbibliotekar D. G. Moldenhawer (1753-1823). I hans embedsperiode tredobledes bibliotekets
bogsamling, bl.a. ved indlemmelse af private bogsamlinger.
1794
To tømrersvende sagde deres plads op, men fik ikke lov at rejse. Det førte til Danmarkshistoriens
første rigtige strejke da flere hundrede tømrersvende gik i sympatiaktion. Under strejken arresterede
politiet godt 200 tømrersvende og satte dem alle i Kastellet.
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Det første Christiansborg brændte og kongefamilien flyttede til Amalienborg, hvor de siden har
resideret. Af det første Christiansborg er kun bevaret Zahlkammerbygningen, ridebaneanlægget samt
kirkelønsgangsbygningen mellem det nuværende Christiansborg og Slotskirken.

G. L. Lahde: Prospekt af Christiansborgslots brand d. 26. februar 1794
Statens Museum for Kunst, SMK – public domain
1795
Bybranden i dagene 5.-7.juni 1795 forårsagede at 941 huse og gårde brændte; disse udgjorde
omtrent en femtedel af voldbyen. Stort set hele bydelen mellem det nuværende Strøget og kanalerne
mod Slotsholmen blev raseret; godt 6000 mennesker blev husvilde.
Ulykken tog sin begyndelse ved Hovedmagasinet, der lå på Holmen, hvis område dengang udgjorde
det nuværende Gammelholm (Tordenskjoldsgade, Holbergsgade, Havnegade m.fl.). En bunke af
skibstømmer brød i brand og udviklede sig temmelig dramatisk. En kort beretning herom fra
kobberstikkeren G. L. Lahde (1765-1833), der boede ud til Holmens Kanal:” i Begyndelsen saavelsom
flere fra mit Vindue en roelig Tilskuer af den udenfor herskende Tummel og Geskieftighed. Med Gysen
tænker jeg endnu tilbage paa det skrækkelige Øieblik, da pludselig Haabet om at blive forskaanet
forsvandt, og jeg, med de faa sager, jeg fik reddet, maate, tilligemed flere Ulykkelige, tage min
Tilflugt til Ruinerne af det i forrige Aar afbrændte Slot” (G. Lahde. Branden i Kiøbenhavn d. 5., 6. og
7.juni 1795. Forlaget Richard Levin. 1977, s.2).
Lahde omtaler her det første Christiansborg, hvor mange søgte tilflugt ligesom man på slotspladsen
foran ruinen fik opført nogle midlertidige huse.
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Umiddelbart efter branden fik stadsbygmester Peter Meyn (1749-1808) og stadskonduktør J. H.
Rawert (1751-1823) ordre til inden 48 timer, at komme med forslag til genopbygning af den brændte
del af byen.
Forslaget blev allerede offentliggjort som rådstueplakat af 4.juli 1795, hvor det bestemtes at alle
mure til gader og gårde skulle opføres i grundmur, samt at alle hjørner skulle have knækkede hjørner
i “5 Alens Bredde” således, at trafikken og især brandslukningskøretøjer nemmere kunne komme
frem. Man gjorde tillige op med københavnernes hidtidige hang til bislag, trappefremspring og andre
bygningselementer, som kunne genere færdslen.
For at sikre nogle brandbælter blev mange gader gjort bredere og til eksempel genopførte man ikke
husene på tomten af Store Færgestræde og Højbrostræde, hvorved Højbro Plads dermed opstod.
Ligeså skulle udlæggere til ophejsning af varer være af jern og det bestemtes endvidere, at hvad der
anbragtes udenpå en bygning skulle være af sten.
Mange af disse bestemmelser blev dog ændret eller dispenseret fra, men alt i alt var det dog et opgør
med tidligere tiders byggetradition og inden året var omme, var således opført 136 forhuse, 124
sidehuse og 95 baghuse. Boligfornyelsen i tiden efter bybranden gav København endnu flere af de
karakteristiske nyklassicistiske ejendomme, der med sine enkle former og rene linjer, tillagt balustre,
gesimser og andre udsmykninger, i dag rummer en stor del af indre bys boligmasse.
Mange går fejlagtigt og tror at byens klassicistiske huse stammer efter branden i 1795, men i en snes
år forinden var denne stil så småt ved at vinde indpas.
1801
Slaget på Reden fandt sted 2.april 1801 hvor den engelsk flåde sejrede. Det var under dette slag, at
den kun 18 år gamle Peter Willemoes (1783-1808) angreb admiral Nelsons flagskib Elephant med sit
flådebatteri. En engelsk delegation og forhandlede med Frederik VI (1768-1839), hvorved slaget men
ikke krigen var slut. Det samlede danske tab under Slaget på Reden blev opgjort til godt 370 døde og
ca.650 sårede.
Der var nu ca. 100.000 indbyggere i det København som lå indenfor de gamle volde.
1802
Natten mellem 4. og 5. maj stjal Niels Heidenreich (1761-1844) de to guldhorn fra Kunstkammeret,
der lå i den røde bygning over for Folketingets hovedtrappe i Rigsdagsgården. På førstesalen i
Larsbjørnsstræde 18 (det gule hjørnehus) hvor han havde adgang til et køkken mod gården,
omsmeltede han de 6,9 kg tunge guldhorn til bl.a. mønter over køkkenets ildsted. Hornene var fundet
i Sønderjylland tilbage i henholdsvis 1639 og 1734, men først efter tyveriet blev de bekendt uden for
historisk interesserede kredse.
Året efter blev Heidenreich anholdt og modtog en dom på 37 års fængsel. Tyveriet inspirerede Adam
Oehlenschläger (1779-1850) til digtet Guldhornene, der gav anstødet til en nationalvækkelse som
plæderede for, at man i højere grad værnede om de nationale skatte.
Naturforskeren og filosoffen Henrik Steffens (1773-1845) begyndte sine forelæsninger på Elers
Kollegium i Store Kannikestræde.
Jøderne kunne nu få lov til at købe fast ejendom og flere rettigheder fulgte i de næste årtier, men
først med grundloven af 1849 blev de sidestillet med det protestantiske Danmark.
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1807
En stor del af København blev bombet og var Englands svar på Danmarks førte politik. Næsten 10
procent af byen brændte eller blev beskadiget og altså ikke så omfattende ødelæggelser som ved
bybrandene 1728 og 1795.
Mest gik det ud over kvarteret omkring Frue Plads, men også området mellem Larslejsstræde, Nørre
Voldgade, Frederiksborggade samt Hausergade og Suhmsgade som nedbrændte. Desuden blev dele
af Købmagergade slemt medtaget af dette bombardement ligesom Nikolaj Kirke, hvis brandtomt blev
ryddet og kun tårnet fik lov at stå tilbage.

Englænderne sigtede bl.a. efter Frue Kirke, der blev lagt i ruiner
Farvelagt stik af G. L. Lahde efter akvarel af C. W. Eckersberg
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J. P. Møller
Gråbrødre Torv efter Bombardementet i 1807
1808 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain
I alt 300 ejendomme nedbrændte og ca.1600 ejendomme blev beskadiget. Byen rejste sig dog snart
med en livlig byggevirksomhed, men pengene var små som følge af den officielle politik. Derfor sås
der efter denne begivenhed i de følgende årtier ingen prangende huse i København.
Flåden udleveredes til England.
Danmark allierede sig med Frankrig i Napoleonskrigene.
1808
Salmedigteren N. F. S. Grundtvig (1783-1872) historielærer ved Schousboeske Institut frem til 1811.
1809
Komponisten og organisten C. E. F. Weyse (1774-1842) debuterede på Det Kgl. Teater med
syngespillet Sovedrikken.
Pastoralseminariet oprettedes.
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1810
Fattigvæsenet overtog gadefejningen i København.
H. J. Klemp (????) grundlagde Københavns første handelsskole Det Klempske Institut for vordende
Detailhandlere, der dog kun fik en kort levetid.
Slagterne fra Højbro Plads fik tilladelse til, at opføre boder på den tidligere Nikolaj Kirkegårds grund
og havde der sine udsalg frem til 1915.
1813
Staten gik bankerot og derved nåede Danmark sit foreløbige lavpunkt, der i de følgende år fik både
politiske og økonomiske følger.
1814
Kronprins Christian Frederik (1786-1848) valgtes som konge i Norge. Han blev i 1839 kronet som kong
Christian VIII.
Danmark måtte afstå Norge til Sverige efter cirka 450 års rigsfællesskab.
29. marts trådte en kongelig anordning i kraft, der bestemte jødernes fremtidige retsstilling, som på
mange måder betød, at de ligestilledes med andre borgere. Det blev bl.a. fastslået at alle der var født
i Danmark eller havde et kongeligt lejdebrev kunne drive virksomhed, som alle andre
erhvervsdrivende. Regeringen forlangte til gengæld, at jøderne underlagde sig den almindelige
lovgivning og ikke længere følge de jødiske forskrifter, hvad angik skifteforvaltning, skolegang m.v.
Ligeledes skulle papirer som gældsbreve, testamenter m.v. fremover skrives på dansk eller tysk,
ligesom den danske tidsregning skulle følges.
I henhold til den nye skolelov indførtes der almindelig skolegang i Danmark.
1815
Råd- og Domhuset på Nytorv blev indviet og arkitekten bag var C. F. Hansen (1756-1845). Bygningen
rummer i dag Københavns Byret.

C.F. Hansens
bygning rummer nu
Københavns Byret
Postkort afsendt i
1909
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1816
Den gamle Knippelsbro erstattedes af en ny.
Lørdag den 1.juni klokken 23.00 tændtes den første gaslygte i København på hjørnet af Amagertorv
og Købmagergade af blikkenslagermesteren Johannes Irgens.
1818
Kunstmaleren C. W. Eckersberg (1783-1853) udnævntes til professor ved Kunstakademiet.
Nationalbanken blev oprettet.
1819
Den såkaldte Jødefejde brød ud den 4.september i København og fortsatte i månedsvis. Balladen
begyndte ved Børsen, hvor en plakat blev ophængt den 3.september og den indeholdt en opfordring
til alle “gode” kristne om, at drive jøderne ud af landet. Mange jøder blev dagen efter overfaldet og
jødiske handlende fik smadret sine butiksvinduer i den følgende tid.
Politiet havde på grund af ressourcemangel svært med at standse urolighederne og selv et
udgangsforbud fra klokken 20 til 05 kunne ikke holde folk i ro. Nu blev militæret sat ind efter ordre af
Frederik VI (1768-1839) og de fik beføjelse til, at skyde de uromagere ned som modsatte sig
anholdelse. Alligevel gav det indtil flere sammenstød mellem uromagerne på den ene side og
politi samt militær på den anden. Kongen havde måske sine personlige grunde til at gå ind i kampen,
idet han på flere plakater omtales som Jødernes Konge og på nogle af disse undsagde man også
enevælden.
Jødefejden endte først i januar 1820, hvor folk omsider var bragt til orden efter mange jøder i
månederne forinden bl.a. havde fået plyndret sine hjem. Årsagen til disse uroligheder skal nok findes
i den historiske tilbøjelighed, at når krisen kradsede, så havde man ofte muligheden for, at tørre
årsagen af på jøderne.
Danmark var efter både Englandskrigene, Statsbankerotten 1814 og tabet af Norge i 1814 midt i en
økonomisk krise, der yderligere forværredes af en europæisk landbrugskrise, ikke mindst i lyset af
Danmarks rolle som decideret landbrugsland. Selvsagt var tiderne derfor ugunstige og grobund for
social uro.
H.C. Andersen (1805-1875) ankom mandag den 6.september til København og indlogerede sig i
gæstgiveriet Gardergården (nuværende nr.18) i Vestergade. Han boede der kun i få uger og bortset
fra sine mange ind- og udlandsrejser, havde han bopæl i København til sin død i 1875.
Caledonia ankom som det første dampskib i Danmark og blev indsat i ruten København-Kiel. Blandt
passagerne på den første tur var brevskriversken Kamma Rahbek (1775-1829) fra Bakkehuset på
Frederiksberg.
1820
Fysikeren Hans Christian Ørsted (1777-1851) opdagede elektromagnetismen.
Studenterforeningen blev grundlagt og holdt til at begynde med til huse på adressen Købmagergade
52. I foreningen mødtes studenterne til sammenkomster, hvor bl.a. videnskab og litteratur blev
diskuteret. I pagt med tiden var foreningen kun for mænd, hvilket H. C. Andersen beretter om i
romanen O.T.:“Vi tilbringe en Aften i Studenter-Foreningen, og da selv see, hvorvidt Frøken Sophie har
Ret, naar hun ønsker sig, at hun var et Mandfolk, blot for at blive Student og kunne komme ind i
Foreningen”.
20 / 25

I april blev konferensråd Christian Birch (1760-1829) afsløret i bedrageri, hvor han gennem 18 år
havde svindlet for anslået 1.219.800 rigsbankdaler sølv, der svarede til årsindtægten fra
Øresundstolden eller 660 gange hans årsløn. Som chef for finanssekretariatet og dermed blandt de
øverste embedsmænd var det selvsagt en skandale af dimensioner. Christian Birch var ansvarlig for
udstedelsen af statsobligationer og havde pantsat en hel pulje og derefter selv indkasseret
indtægterne. Han blev fængslet og dømt og afsonede sin dom i Kastellets arrest, hvor han sad til sin
død i 1829.
1822
Mod betaling blev Nørreport den eneste af byportene, der kunne passeres om natten.

Nørreport
Postkort nr.1925 udgivet af Sk. B & Kf – afsendt i 1905
1824
B. S. Ingemanns (1789-1862) første historiske roman Valdemar den Store og hans Mænd udkom.
1826
Skuespillerinden Johanne Luise Heiberg (1812-1890) optrådte for første gang på Hofteatret.
Christiansborg Slotskirke – der opførtes efter tegninger af C.F. Hansen – blev indviet den 14.maj.
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Christiansborg Slotskirke
Postkort fra 1911
N. L. Høyen (1798-1870) begyndte sine forelæsninger ved Kunstakademiet.
Mærkelige lyde og bl.a. nedkastede kartofler i Laksegade nr. 15 forårsagede et stort postyr og gav
anledningen til udtrykket Fanden er løs i Laksegade. Da politiet ikke kunne opklare disse hændelser,
var mange overtroiske københavnere af den opfattelse, at det var den onde selv som huserede.
1827
Hollænderen Christian Roat (ca.1788-1827) gik den 12.juni på line fra Rosenborgs højeste tårn – og
faldt ned og døde!
1828
Det første danske asyl oprettedes i København af den socialt engagerede prinsesse Caroline Amalie
(1796-1881), hvilket senere resulterede i oprettelsen af Kvindelig Plejeforening i 1843.
1829
I Studiegården i Studiestræde 8 indviedes Polyteknisk Læreanstalt med fysikeren H. C. Ørsted (17771851) som direktør. Senere flyttede læreanstalten til Øster Voldgade og har nu adresse i Lundtofte
ved Lyngby, hvor den nu om dage benævner sig Danmarks Tekniske Universitet (DTU) .
Den 7. juni blev Vor Frue Kirke indviet. Kirken var tegnet af C. F. Hansen (1756-1845) og opført i
nyklassicisme bl.a. med en dorisk søjleindgang fra Nørregade.
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Vor Frue Kirke
Foto fra august 2006
1830
Balletdanseren og koreografen August Bournonville (1805-1879) blev solodanser ved Det Kgl. Teater.
1833
Synagogen i Krystalgade stod opført efter godt tre års byggearbejde og arkitekten var G. F. Hetsch
(1788-1864). Jøderne havde tilbage i 1684 fået tilladelse til at afholde gudstjenester, der indtil 1742
foregik i private hjem, hvorefter menigheden købte en gård i Læderstræde og dér indrettede en
synagoge. Den erstattedes af en ny som imidlertid brændte i 1795, hvorefter man igen måtte
henlægge gudstjenesterne i private hjem.
1834
Ca. 119.000 indbyggere i det København der lå indenfor de gamle volde.
1835
Eventyrdigteren H. C. Andersens (1805-1875) første hæfte med Eventyr fortalt for børn indeholdende
Fyrtøjet, Lille Claus og store Claus, Prinsessen på ærten og Den lille Idas blomster udkom i maj 1836.
Andersen boede på dette tidspunkt i Nyhavn 20. I alt udkom seks hæfter Eventyr fortalt for børn med
19 eventyr i perioden 1835-1842.
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1836
På Frue Plads stod Universitetets hovedbygning opført efter tegninger af Peder Malling (1781-1865).
Opførelsen var først påbegyndt i 1831 efter den forrige universitetsbygning blev ødelagt af de
engelske bomber i 1807. Den lange tid skyldtes at Danmarks økonomi stagnerede, kulmineret med
statsbankerotten i 1813 samt den efterfølgende europæiske landbrugskrise.
1838
Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) vendte hjem til Danmark efter 40 år i Italien. Han
udnævntes samme år til Københavns første æresborger. Hjemkomsten er foreviget på frisen omkring
Thorvaldsens Museum.
1839
Frederik VI (1768-1839) døde den 3. december på Amalienborg.
Tronen blev overtaget af hans fætter Christian VIII (1786-1848), der i øvrigt blev kronet som den
sidste konge i danmarkshistorien.
Dagbladet Fædrelandet udkom første gang.
1840
København fik dette år en ny forfatning, hvilket betød afviklingen af de 32 mænds forsamling. Til
erstatning for denne oprettedes Borgerrepræsentationen med 36 medlemmer (i dag er der 55
medlemmer), men helt folkeligt var det ikke, da der blev stillet høje alderskriterier samt krav om en
vis skattebetaling. Dette betød at kun 1,6 % af københavnerne var valgberettigede.
Ca. 121.000 indbyggere i det København som lå indenfor de gamle volde, hvilket udgjorde ca. 8% af
Danmarks befolkning.
Franskmanden Aymard Charles Théodore Neubourg (1795-ca.1866) opholdt sig i København i juli og
august og tog nedenstående daguerreotypi af Bertel Thorvaldsen (1770-1844) foran Charlottenborgs
facade til dets have. Daguerreotypiet er forløberen for fotografiet og blev opfundet af franskmanden
Louis Daguerre (1787-1851).
1843
Enten-Eller af filosoffen og teologen Søren Kierkegaard (1813-1855) udkom dette år.
1845
Arkitekten P. C. Hagemann (1810-1853) opførte slagterboder i støbejern på Nikolaj Plads. Disse
kaldtes samlet set for Maven og blev først nedtaget i 1917.
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Maven ved Nikolaj Tårn
Postkort nr.669 udgivet af Frits Benzen – ca.1910
1846
Bondevennernes Selskab blev dannet.
Digteren Holger Drachmann (1846-1908) blev født i Amagertorv 9 den 9.oktober.
1848
Christian VIII (1786-1848) døde den 20.januar, hvorefter sønnen Frederik VII (1808-1863) udnævntes
til konge og blev Danmarks sidste enevældskonge.
Efter Hippodrom- (12.marts) og Casinomøderne (11. og 20.marts) samt folkeoptoget (21.marts)
indvilgede han i overgangen fra enevælde til demokrati efter et folkeligt pres anført af de
toneangivende nationalliberale kredse i København og Danmark fik sin første regering efter
enevælden kaldet Martsministeriet.
Martsministeriet blev dannet den 22.marts 1848 til kong Frederik VII, der boede på
Christiansborg. Martsministeriet sad frem til 11.november 1848.
Den 23.september indførtes almindelig værnepligt der blev grundlovsfæstet i 1849.
C. C. Burmeister (1821-1898) stiftede firmaet Baumgarten og Burmeister – det senere blev til B&W.
1849
Efter 187 år med enevælde blev demokratiet indført med Grundloven af 5.juni. På Folketingets
hjemmeside www.ft.dk kan man se alle grundlovene i fuldtekst.

http://www.indenforvoldene.dk/velkommen/tidstavle
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